
 

 

Idésammanställning grupp 4 
-Öppna avdelningar mellan avdelningar, endast ytterdörrarna låsta 

-Jämställdhetsintegrering - blandning bland personal/brukare - hur kombinera 

-Aktiviteter - planering kort och långsiktigt - allas behov bör tillfredsställas - utgå från ålder 
och dagsformen 

-Anhöriga delaktiga i planeringen av aktiviteter 

-Använda mer filmer, bilder , symboler, olika språk, gemensam terminologi begrepp och 
illustrerande symboler 

-Språket ska förstås - får står man svenska? Vilka språk ska finnas i instruktionsmaterial? 

- Förståelse av info utifrån kulturella föreställningar 

-Personcentrerad planering? Hur kan den effektiviseras? Ta tillvara anhörigas kunskap. 
Teamets kunskap ska ta tillvara. 

-Informationsöverföring. Stöd och utbildning till verksamheten. kvalitet innehåll 

-Strukturerad informationsöverföring. Hur får närstående information 

-Uppföljning? hur genomförs den? hur kommuniceras den? 

-Kontaktpersonrollen, hur kan den utvecklas 

-Enkel inloggning i systemen 

-Arbetsförhållanden, heltid inga delade turer. 

-Maten. Nutrition. Fermenterad mat - kan det hjälpa dementa 

- Fysisk aktivitet. övningar enskilt och i grupp 

-Digitala övningar utvecklade från personens kultur och historik, upplevelser typ musik 

-Fallprevention,  

-Riskbedömning: fall nutrition osv - gör plan - uppföljningen är mindre bra 
Processlogistik: identifiera risk - åtgärd - uppföljning 

Resultaten av olika processer tillgängligt för personalen  - utslussning till 
“resultst/evidenssystem”? Konklusionmöten i personalgruppen vid dagens slut. 

 

 



 

 

Informationssystem: inloggning informationsöverföring 

Kommunikation symboler och språk 

Personcentrering - teamarbete (stödperson) 

Anhöriga intresseföreningar m fl inflytande. 

Arbetsprocessen planering - genomförande och åtgärder. Ta tillvara resultat 

Jämställdhet personal/boende 

Aktiviteter 

Program som underlättar planering av aktiviteter: Årstidstelevanta, kulturrelevanta, ute och 
inne, grupp con individuell, Uppföljning saknas 
Personliga genomförandeplaner. 

Artificiella aktiviteter - gamification 

Personcentrerad plan 

 

Digitala system för att förbättra informationstillgängligheten inom teamet  och för 
“intressepersoner” för att planera, genomföra och utvärdera personcentrerade 
aktivitetsplaneringar med kulturellt och årstidsrelevanta aktiviteter.  
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Gruppens idé: Planering och kommunikation 
Digitalt system för att förbättra tillgängligheten till information för teamet  och för övriga berörda för 
att planera, genomföra och utvärdera personcentrerade aktiviteter som är kulturella och 
årstidsrelevanta. 

Behov av att realisera personcentrerad aktivitetsplanering, utförande av aktivitet och uppföljning. 
Vilket ger en hög livskvalitet för personen/brukaren genom att information blir tillgänglig för teamet 
och övriga berörda. 

Genom kommunicerande modulbaserade tjänster utvecklade ur teambaserade praktiska arbetssätt 
som fokuserar planering, genomförande och utvärdering vilket möjliggör evidensbaserad 
aktivitetsplanering.  
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